
Jaarverslag Commissie Literatuurgeschiedenis LGOG 
 
Zoals bij talloze verenigingen, commissies en instellingen in 2020 het geval is, heeft de covid-
epidemie ook de Commissie Literatuurgeschiedenis behoorlijk gedwarsboomd in haar plannen, 
waardoor een aantal op stapel staande en in het jaarverslag van 2019 aangekondigde projecten te 
maken heeft gekregen met uitstel en vertraging. 
De Commissie kwam in 2020 tweemaal bij elkaar, op zaterdag 25 januari en op zaterdag 19 
september, beide keren in Roermond. Tijdens de vergadering in september nam Lucien Custers het 
voorzitterschap over van Hein van der Bruggen. De samenstelling van de commissie is per 31-12 2020 
als volgt: dr. Lucien Custers (voorzitter), drs. Herman van Horen (secretaris), mr. Hein van der 
Bruggen, dr. Hannie van Horen-Verhoosel, Margriet Hos-Wijnen, dr. Ludo Jongen, drs. Ben van 
Melick, drs. Emile Ramakers, drs. Gyonne Schatorjé, Ine Sijben, Pia Spaan (namens LCL); als adviseurs 
treden op prof. dr. Wiel Kusters, prof. dr. Joep Leersen en prof. dr. Peter Nissen. 
 
In 2020 verschenen onder redactie van Ine Sijben en Ben van Melick in de serie Literatuurportretten 
vijf nieuwe bijdragen op de website van het LGOG. 
Februari 2020: Michiel Korsten, stadsdoctoor te Maesijk (door Hannie van Horen-Verhoosel’) 
Maart 2020: Retoriek aan de voet van de Cauberg, 30 juni 1889 (door Lou Spronck) 
Juni 2020: Een Multatuliaan uit het zuiden. Michel Perelaer (1831-1901) (door Margriet Hos-Wijnen) 
November 2020: Het bladerende beeld van Henric van Veldeke. Verslag van een vruchteloze 
zoektocht (door Ludo Jongen) 
December 2020: ‘De pen van de leegte vult de hand’. Rob Molin 1949-2019 (door Ben van Melick).  
De reeks zal in 2021 worden voortgezet. 
 
De eerste delen in de aangekondigde Nachtegaalreeks zijn inmiddels klaar, maar vanwege de corona-
maatregelen is de presentatie ervan uitgesteld. Het voor het najaar van 2021 geplande symposium is 
nog onzeker.  
 
De commissie is vertegenwoordigd in het Taal- en Letterenplatform Limburg (TaLeP) dat in 2016 op 

initiatief van de Provincie Limburg tot stand is gekomen. Naast onze commissie participeren in dit 

platform ook Het Huis voor de Kunsten, de Vereniging Levende Talen, Cubiss Limburg, het 

Letterkundig Centrum Limburg (LCL), de Raod veur ’t Limburgs en de Vereniging voor Limburgse 

Dialect- en Naamkunde (VLDN). Met de Vereniging Veldeke en met de U.M. wordt (opnieuw) contact 

gezocht. Noodgedwongen vonden dit jaar twee van de drie vergaderingen via Teams plaats 

De afgelopen jaren werd in dit kader het festival Sjiek georganiseerd. Voor het volgend jaar staat als 

opvolger het festival Watbleef?! op het programma. 

 

 

 

 


